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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступний фаховий іспит передбачає перевірку здатності вступника до 

опанування освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» кваліфікації магістр з менеджменту. 

Питання вступного фахового іспиту відповідають освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці та освітньо-професійним програмам випускників закладів вищої 

освіти ІІІ – IV рівнів акредитації, фаху (спеціальності) і побудовані з урахуванням 

знань, умінь і навичок якими повинен володіти фахівець за освітнім ступенем 

«Бакалавр», «Магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». 

Вступний фаховий іспит проводиться у тестовій формі. 

Завдання вступного фахового іспиту складається із 50 запитань. 

Тестові завдання представлені 4 питаннями, що потребують обрання лише 

однієї відповіді із запропонованого набору варіантів. 

Час виконання тестових завдань становить 90 хвилин. 

Вірний варіант відповіді позначається у відповідній клітинці оціночного 

листа позначкою «+», наприклад: 

 

№ запитання 
відповідь 

А Б В Г 

1 +    

2   +  

3    + 

4  +   
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СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ 

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВСТУПНИКІВ 

Сутність та роль менеджменту. Принципи менеджменту. Функції 

менеджменту. 

Методи менеджменту. Процес управління. Планування як загальна функція 

менеджменту. Організування як загальна функція менеджменту. Мотивування як 

загальна функція менеджменту. Контролювання як загальна функція 

менеджменту. Регулювання як загальна функція менеджменту. Інформація і 

комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство. Ефективність менеджменту. 

Методологічні підходи до самоменеджменту. Планування особистої роботи 

менеджера. Організовування діяльності менеджера. Самомотивування та 

самоконтроль менеджера. Формування якостей ефективного менеджера. Розвиток 

менеджерського потенціалу. 

Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. 

Операційна стратегія як основа проектування операційної системи. 

Операційна система організації: поняття, склад та види. Операційна діяльність: 

ресурси, процеси та результати. Управління процесом проектування операційної 

системи. Управління поточним функціонуванням операційної системи. Основи 

управління проектами. Управління результативністю операційної діяльності. 

Управління персоналом у системі менеджменту організацій. Управління 

персоналом як соціальна система. Кадрова політика і стратегія управління 

персоналом організації. Кадрове планування в організаціях. Організація набору та 

відбору персоналу. Організування діяльності та функції служб персоналу. 

Формування колективу організації. Згуртованість та соціальний розвиток 

колективу. Оцінювання персоналу в організації. Управління розвитком і рухом 

персоналу організації. Управління процесом вивільнення персоналу. Соціальне 

партнерство в організації. Ефективність управління персоналом. 

Державна підтримка інноваційних процесів. Організаційні форми 

інноваційної діяльності. Управління інноваційним розвитком організації. 

Управління інноваційним проектом. Інноваційне підприємництво. Оцінювання 

ефективності інноваційної діяльності організації. 

Концептуальні засади теорії стратегічного управління. Рівні стратегічних 

рішень та типологія стратегій підприємства. Етапи стратегічного управління та 

особливості формування стратегії підприємства. Стратегічне планування. 

Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства. Стратегічний 

потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг. Види 

стратегічного управління. Портфельні стратегії та управління стратегічною 

позицією підприємства. Генерування стратегій та умови їх реалізації. 

Стратегічний контроль у процесі стратегічних перетворень на підприємстві. 

Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного 
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менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному 

менеджменті. Організовування праці підлеглих та проектування робіт. 

Мотивування працівників апарату управління. Контролювання та регулювання в 

адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління. 

Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного 

менеджменту. 

Сутність маркетингу та розвиток його концепцій. Маркетинг як відкрита 

мобільна система. Формування маркетингової інформаційної системи на основі 

проведення маркетингових досліджень. Вивчення потреб і поведінки споживачів 

та вибір цільових сегментів. Товар у комплексі маркетингу. Ціна у комплексі 

маркетингу. Розповсюдження у комплексі  маркетингу. Комунікації у комплексі 

маркетингу. Управління маркетинговою діяльністю. 

Логістика як інструмент ринкової економіки. Концепція і методологічний 

апарат інтегрованої логістики. Об’єкти логістичного управління та логістичні 

операції. Логістична діяльність та логістичні функції. Логістичний менеджмент у 

системі загального менеджменту. Логістичний підхід до управління 

матеріальними потоками у сфері виробництва. Логістичний підхід до управління 

матеріальними потоками у сфері обігу. Логістичний підхід до обслуговування; 

споживачів. Склад і транспорт у логістиці. Економічне забезпечення логістики. 

Сутність та функції грошей. Грошовий оборот і грошові потоки, грошовий 

ринок. Грошові системи. Інфляція та грошові реформи. Сутність та функції 

фінансів. Фінансова система та фінансовий механізм. Фінанси суб’єктів 

господарювання та неприбуткових організацій. Фінанси населення. Кредит у 

ринковій економіці. Кредитні системи. Валютні системи та міжнародні 

розрахунки. Фондовий ринок та фінансові інструменти. Державний кредит. 

Центральний банк та його роль в економіці. Комерційні банки як основна ланка 

кредитної системи. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи. 

Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці. Планування 

діяльності підприємства. Економічні характеристики продукції підприємства. 

Виробнича програма підприємства. Виробнича потужність підприємства. 

Ресурсний потенціал підприємства. Трудові ресурси підприємства. Майнові 

ресурси (активи) підприємства. Фінансові ресурси (капітал) підприємства. 

Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. Доходи та цінова 

політика підприємства. Фінансові результати діяльності підприємства. 

Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки. Фінансово-майновий стан 

підприємства та методи його оцінки. Сучасні теорії та моделі розвитку 

підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств у процесі розвитку.  

Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність. 

Світове господарство та особливості його розвитку. Еволюційні періоди 

формування міжнародних економічних відносин. Середовище міжнародних 
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економічних відносин. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва. 

Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних відносин. 

Міжнародні економічні відносини у сфері послуг. Міжнародна інвестиційна 

діяльність і виробниче співробітництво. Міжнародна міграція робочої сили. 

Міжнародний науково-технічний обмін. Світова валютна система і міжнародні 

валютно-фінансові відносини. Міжнародні кредитні відносини. Міжнародна 

економічна інтеграція. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних відносин. 

Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків. Економічна 

єдність світу і глобальні проблеми міжнародних економічних відносин 

Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної 

економіки. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Нетарифне 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Валютне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Міжнародні розрахунки і банківське 

обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Форми виходу підприємств на 

зовнішні ринки. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. 

Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку. Компенсаційна 

торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Структура і зміст 

зовнішньоекономічних контрактів. Економічний аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх 

страхування. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічний 

зон. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Мета тестування – перевірка знань, умінь і навичок вступників програмним 

вимогам, з’ясування компетентності та оцінка ступеня підготовки вступників для 

отримання ступеня освіти магістра. 

Результат вступного фахового випробування, проведеного у письмовій 

тестовій формі, визначають як суму балів, виставлених на кожне з тестових 

завдань. 

Максимальна кількість балів за вірну відповідь на одне запитання становить 

4 бали. За відповідь на кожне питання оцінка може складати 0 балів (неправильна 

відповідь або відсутність відповіді) або 4 бали (вірна відповідь). 

Загальна оцінка від 0 до 99 балів вважається незадовільною. 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно 

виконавши всі завдання тестової роботи – 200 балів. 

Фахова атестаційна комісія оцінює роботу за загальною сумою балів, 

набраних вступником за результатами тестування, яка може знаходитись в межах 

від 100 до 200 балів. 

Мінімальна кількість балів для подальшої участі у конкурсному відборі 

повинна складати 100 балів. 
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